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1 - Opening en vaststellen agenda 

Cees opent de vergadering om 20.00 uur en heet iedereen welkom, met name Kim Ongena die het 
WBO advies zal geven omtrent inbraak preventie. M.b.t de agenda legt Cees uit dat hij de genoemde 
onderwerpen graag even wilde aanstippen om te polsen of er behoefte aan was deze onderwerpen 
voor een van de volgende vergaderingen echt te agenderen. De situatie is voor de wijkraden 
momenteel heel lastig omdat ze bedolven worden met enorme plannen, waarbij de raakvlakken niet 
goed zichtbaar zijn en waarop bewoners en wijkraden wel hun zienswijzen kunnen geven. Thea geeft 
aan de ordelijke voorbereiding te missen waarover de WBO moet beslissen, niets ten nadele van de 
voorzitter, maar zou graag een ambtelijke voorbereiding vanuit de gemeente krijgen toegespitst op 
de verschillende stadsdelen.  

Rizgar geeft aan het met Thea eens te zijn, maar de WBO is nog in wording, hij stelt voor van te voren 
te beslissen welke onderwerpen belangrijk zijn, zodat hij tijdig een collega kan vragen hierover meer 
duidelijkheid te geven tijdens de vergadering.  

Cees geeft aan dat de wijkraden de stukken pas heel laat ontvangen, zodat nauwkeurige bestudering 
zeer lastig is inde gegeven korte tijd. Daarnaast worden de zienswijzen vaak zonder goede 
communicatie als niet toedoende terzijde gelegd. 

Rizgar geeft aan, dat het beter zou zijn dit al in participatiefase te ontvangen, zodat er ook goed 
meegedacht kan worden en het WBO voldoende de tijd krijgt een goede zienswijze in te dienen.  

Cees heeft hierover reeds gesproken met Rizgar waarbij besloten is dat Cultuur en Mobiliteit als 
eerste besproken gaan worden. De collega van Cultuur kan in maart niet maar zal voor de 
vergadering van april wel uitgenodigd gaan worden.  



Marielle vraagt of het mogelijk is een overzicht te krijgen van alle grote projecten, met een korte 
beschrijving en te nemen acties en deadlines. Rizgar geeft aan dat dit teveel werk kost, maar dat in 
Extranet/Pleio een overzicht van alle projecten beschikbaar is met de proces managers erbij. 

Rob geeft aan dat wij niet de enige zijn die dit probleem hebben, de gemeenteraden krijgen zelf ook 
vaak te kort tijd om dit allemaal te bestuderen. 

Alex geeft aan dat er dus eigenlijk twee sporen moeten zijn: 

1) Van te voren tijdens participatiefase de stukken doorsturen naar WBO 
2) Zodra het plan aangenomen is eerst in de WBO bespreken, zodat de leden hun eigen 

wijkraad goed kunnen adviseren, waarbij dan bij brede onderwerpen de zienswijze vanuit het 
WBO verstuurd zal worden naar de gemeente. 

Rob geeft aan dat m.b.t. project Overdelft er met de Actiepartij is gesproken en zij ervoor 
zorggedragen hebben dat de wethouder destijds met de wijkraden is gaan samenwerken. 

Inge geeft aan het met Rizgar eens te zijn, enige bescheidenheid zou van toepassing moeten zijn, zij 
geeft aan dat het grote beleid door gekozen vertegenwoordigers vanuit de gemeente besloten zou 
moeten worden. 

Rob is het hier niet mee eens, elk wijkraadslid is ook gekozen door eigen wijk bewoners en wordt er 
van de wijkraden verwacht dat zij een standpunt innemen. De Krim leden hebben inmiddels de 
vaardigheid gekregen in het lezen van deze stukken en kunnen derhalve sneller een mening geven. 

Afgesproken wordt dat er voor iedere vergadering een onderwerp gekozen zal gaan worden, welke 
uitgewerkt zal gaan worden en waarvoor Rizgar een specialist vanuit de gemeente zal vragen dit 
tijdens de vergadering toe te lichten. 

Op verzoek van Thea worden de agendapunten 7 - Omgevingswetvisie, 9- Winkelcentra, 10- 
Zorgcentra en 11- Openbare ruimtes geschrapt, punt 13 Mobiliteitsvisie blijft staan, omdat Cees 
hierover nog nadere informatie heeft. In de notulen is de nummering derhalve aangepast. 

2 - Vaststellen verslag 27-01-2021 

Verslag wordt voor akkoord bevonden en vastgesteld. Marielle bespreekt nog de openstaande 
actiepunten. Rizgar geeft aan dat m.b.t. het provincie budget voor de fietstunnel, hij dit doorgegeven 
heeft aan zijn collega en dit niet verdere actie vanuit WBO meer behoeft, punt wordt gesloten. 

M.b.t. budget voor de vergader locatie, wordt door Inge aangegeven dat zij bereid zijn mee te 
betalen, Thea zal dit ook bespreekbaar maken tijdens de wijkraadvergadering en komt erop terug. 

Wij hebben twee locaties beschikbaar, Hof van Eden en Huis te Zaanen (75 euro per avond – excl. 
BTW).  

Cees vraagt nog na wat Hof van Eden kost en zal WBO hierover informeren. Locatie Maarten van 
Heemskerkstraat heeft niet de voorkeur omdat bij voorkeur gekozen wordt naar een locatie met een 
actieve wijkraad. 

3 – Advies Kim Ongena 

Op verzoek van de WBO komt zij uitleg geven over Sociale veiligheid, jeugd problematiek en 
“Donkere dagen offensief”. Helaas is Politie collega Jeroen niet in de vergadering gekomen. 

Alex vraagt in hoeverre de beschikbare persoonlijke camera’s gebruikt worden door de politie.  

Kim geeft aan dat bewoners deze camera’s kunnen aanmelden bij “Camera in beeld” via politie.nl. , 
dan kan de politie indien nodig de beelden opvragen. Gebleken is dat dit niet voldoende bekend is bij 
bewoners. 



Bert-Jan vraagt of privé camera beelden ook gebruikt worden als bewijs?  

Kim denkt van wel, want het is ook gebruikt bij een case waarbij zeer zwaar vuurwerk, de ruiten van 
de huizen hadden beschadigd. maar zal dit extra navragen bij haar politie collega Jeroen. 

Bert-Jan vraagt wat wij kunnen doen om te voorkomen? 

Kim geeft aan dat er veel video’s beschikbaar zijn hierover en bij het Juridisch loket is informatie 
beschikbaar hoe een particuliere camera gebruikt moet worden. 

Donkere dagen offensief, is ook een preventie project, vergelijkbaar met die van de overheid, maar 
dan specifiek voor de bekende hotspots. Dit zijn plekken waar vaak inbraken gedaan worden en de 
modus operandi wordt gedeeld met bewoners. 

Whatsapp groepen zorgen vaak ook voor goede preventie, vaak schrikt het zwarte bord ook al af. Een 
burgerwacht vormen mag niet, maar Buurt Ouders mogen weer wel. 

Rizgar geeft aan dat men vaak ook niet weet waar men moet zijn om het te melden. 

Kim bevestigd dat zij hierover veel vragen krijgt en men niet weet of ze bij de politie, handhaving of 
woningbouw vereniging moeten zijn. Is ook heel lastig. Als het spoed is altijd 112 bellen, in andere 
gevallen Handhaving. 

Afgesproken wordt dat Kim een overzicht zal maken van adviezen en video filmpjes, welke zij naar 
Marielle zal toesturen ter distributie aan de WBO leden. 

Inge vraagt waarom er niet standaard camera’s geplaatst worden bij hotspots. 

Kim geeft aan dat dit niet zomaar ingezet mag worden. Dit mag alleen gedaan worden bij een 
Openbare Orde problematiek waarbij alle integrale plannen van aanpak niet geholpen hebben. Voor 
Koningsdag en Oud &Nieuw worden wel vooraf plannen gemaakt. 

Cees geeft aan dat Ge namens de Stichting Posthuis, jarenlang gevraagd heeft om een camera, 
gezien de vele hangjongeren die daar waren, dat is steeds afgewezen met als gevolg dat bij de brand 
geen daders geïdentificeerd konden worden. Hierop zou veel meer actie ondernomen moeten 
worden. M.b.t. de auto inbraken, valt op dat het lijkt alsof op bestelling ingebroken wordt bij 
bepaalde automerken. Hierover worden bewoners niet geïnformeerd, dit zou een mooie actie vanuit 
de gemeente kunnen zijn om preventief hierover te communiceren. 

Arnold geeft aan dat de Patrimoniumbuurt al jaren worstelt met autobranden,  inbraken en 
openbare dronkenschap, maar dat er niet serieus naar gekeken word door de gemeente en politie. 
Bewoners mogen geen camera’s installeren i.v.m. beschermd stadgezicht, hierover is veel irritatie en 
het gevoel dat er niet voldoende actie wordt ondernomen en men niet serieus genomen wordt. 

Kim geeft aan dat voor het Marsmanplein wel een alcohol verbod van kracht is, dus dit zou wel een 
optie kunnen zijn. 

Inge vraagt wanneer er dan wel actie ondernomen wordt,  de hotspots zijn alom bekend. 

Kim geeft aan dat er pas actie ondernomen wordt indien de meldingen oplopen, dan gaat men kijken 
of er een plan gemaakt kan worden. Zij lopen ook tegen het feit aan dat er politie capaciteit tekort is. 

Bij “Land in zicht” is wel een schouw gedaan en zijn er verschillende scenario’s gemaakt om het 
probleem op te lossen, waarbij de bewoners nauw betrokken zijn geweest. 

Alex geeft aan dat er ook veel uit bestelbusjes wordt gestolen momenteel. Kim geeft aan dat zij 
hierover geen preventief advies geven. 

 



 

4 – Mededelingen gemeente 

Rizgar geeft aan dat er ieder jaar een gebiedsanalyse gemaakt wordt op het gebied van Sociaal 
Domein, fysiek en veiligheid. Dit is nu klaar, hij zal het naar Marielle doorsturen t.b.v. de WBO leden 
en zal iemand uitnodigen om dit verder toe te lichten. 

M.b.t. het topic eenzaamheid heeft hij reactie gekregen vanuit de Wijkraad Dietsveld en heeft hij een 
collega bereidt gevonden om bij de volgende wijkraadvergadering te praten.  

Inge geeft aan dit ook besproken te hebben tijdens de wijkraadvergadering en hun bevindingen 
graag zou willen delen met Rizgar, emailadressen zijn gedeeld. 

Rizgar geeft aan dat er een Leefbaarheidsbudget bestaat, welke bewoners kunnen aanvragen (max 
3000 euro) het valt op dat er geen jongeren gebruik van maken, hij doet het verzoek aan de 
wijkraden dit te promoten.  

Afgesproken wordt dat Rizgar de link naar dit Leefbaarheidsbudget naar Marielle verstuurt, t.b.v. de 
WBO Leden. 

5 – Mededelingen Wijkraden 

Thea geeft de laatste status van Domus plus/ Skaeve Hus project. Zij hebben op 18-02 een gesprek 
gehad met beide wethouders hierover, de conclusie was dat de wethouders geen ruimte zagen om 
de twee alternatieve locaties verder te onderzoeken, na beslissing van de raad. Thea gaat met de 
andere wijkraden verdere stappen ondernemen. 

Arnold geeft aan dat bij project Spaarndamseweg 7476 (Carpetland) niet voldaan is aan de 
omgevingsvergunning en geen bewoners bijeenkomst is gehouden, gevolg is dat de gemeente dit 
project op On Hold gezet heeft. 

Rob geeft aan dat zij een nieuw huishoudelijk reglement hebben gemaakt n.a.v. de 
Wijkraadsverordering. Marielle zal deze op de WBO google drive zetten en geeft aan dat Dorpsraad 
Spaarndam ook een huishoudelijk reglement heeft welke reeds enige tijd op de Google drive 
beschikbaar is, zij geeft aan dat ze begrepen heeft dat dit niet een verplichting is voor een Wijkraad. 
Rizgar bevestigt dit. 

Alex geeft aan dat Schoterbos fase 2 van start is gegaan, waarbij helaas veel bomen gekapt worden 
t.b.v. het fietspad en er twee bruggen over de Jan Gijzenvaart gebouwd gaan worden, (een bij de 
Stay Ok en een bij de Generaal Spoorlaan). De bomenkap wordt nog betwist door diverse belangen, 
die de bomen willen behouden. Rizgar vraagt of er korte lijnen zijn met de procesmanagers, dat is 
het geval. Wim de Groot is contactpersoon namens de Wijkraad Planetenwijk. 

Cees vraagt of de woonvisie als is vastgesteld. Rizgar is vorige week op vakantie geweest, dus heeft 
niet de laatste status beschikbaar. Thea heeft wel een reactie gekregen op hun inspraak notitie, maar 
moet dit nog allemaal bestuderen om te bekijken of hun wensen over genomen zijn. 

6 – Mobiliteitsplan 

Bij het maken van de plannen voor de Zijlweg, Spaarndamseweg, Oost en Orionzone is geen rekening 
gehouden met de enorme impact op de vervoerszaken. Bij gemeenteraadsvergadering werd besloten 
dat alvorens enige verdere ontwikkelplannen worden gemaakt er een integraal mobiliteitsplan zou 
worden gemaakt. Dit is op WBO vergadering in feb 2020 door wethouder Snoek bevestigd en heeft 
tot op heden niet plaatsgehad. Cees heeft derhalve namens de WBO een brief gestuurd naar B&W en 
net antwoord ontvangen, deze zal doorgestuurd worden naar de WBO leden. Zij geeft aan dat er pas 
actie ondernomen gaat worden op het moment dat er echt ontwikkeld gaat worden, voor de. 



Orionzone is dat nu het gebied van het voormalig voetbal stadion. Dit is niet het gewenste antwoord. 
Cees geeft aan een inspraaknotitie te willen maken en naar de WBO leden vooraf toesturen, mede 
omdat al eerder de gemeente raad heeft besloten dat bij alle plannen ook de gevolgen voor het 
verkeer moet worden toegevoegd. 

Rizgar adviseert om eerst een collega te vragen die uitleg komt geven.  

Afgesproken wordt dat Rizgar hierop actie gaat ondernemen en een collega gaat uitnodigen voor de 
volgende vergadering. 

Alex geeft aan moeite te hebben met alle visies die nu over iedereen heen gestort worden, d.m.v. 
een leefbaarheid & Effect rapportage, zouden alle scenario’s berekend en inzichtelijk gemaakt 
kunnen worden, welke de gemeente zou kunnen gebruiken om meer samenhang te laten zien. 

Cees geeft aan dit al eerder aan de gemeente voorgesteld te hebben, maar het is steeds afgewezen. 
het pakket kost 18000 euro.  

Afgesproken wordt dat Rizgar nogmaals naar deze optie gaat kijken. 

7 – Rondvraag  

Marielle - geeft aan dat zij het WBO secretariaat i.o.m. Johan Wessels overgenomen heeft, iedereen 
is hiermee akkoord. 

Rob - wilt graag een definitieve beslissing of de collega van Rizgar nu uitgenodigd gaat worden m.b.t. 
Mobiliteitsplan (afspraak staat nu bij betreffende punt vermeld) 

Alex – wilt graag de gebiedsanalyse ontvangen, waardoor het afgestemd kan worden met de WBO en 
voor een van de volgende vergaderingen op de agenda gezet kan worden. (afspraak staat nu bij 
betreffende punt vermeld). 

8 – Sluiting 

Cees sluit de vergadering om 21.45 en dankt iedereen voor hun inbreng en aanwezigheid. 

Volgende vergadering woensdag 24/03/2021 om 20 uur via zoom 

 

Hieronder staan alleen de openstaande actiepunten vermeld, Marielle zal het totaal overzicht ook 
bijhouden en op de WBO google drive zetten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Aktielijst Onderwerp Datum Status 

    

Cees/Rizgar  Cees zal topic Mobiliteitsbeleid agenderen voor WBO vergadering 
maart. Rizgar nodigt collega uit. 

27/01/2021 Open 

Rob/Rizgar Stuurt vraag m.b.t. blauwe punten bij randweg in wijkraadverordering 
naar Rizgar, hij zal het dan uitzoeken en Rob plus WBO informeren 

27/01/2021 Open 

Cees Locatie WBO wijkraadsvergadering verder uitwerken en budget 
regelen bij een van de wijkraden.  

27/01/2021 Open 

    

Cees/ 
Rizgar 

Cees zal topic Cultuur op de agenda zetten van april, Rizgar nodigt 
collega uit. 

24/02/2021 Open 

Kim Maakt overzicht van diverse linken en video’s m.b.t. preventie en 
stuurt deze naar Marielle 

24/02/2021 Open 

Cees Vraagt kosten na m.b.t. zaalhuur Hof van Eden, t.b.v. budgettering 
WBO vergaderingen. 

24/02/2021 Open 

Rizgar Stuurt Gebiedsanalyse naar Marielle en regelt een collega die 
toelichting kan geven op een van de komende vergaderingen 

24/02/2023 Open 

Rizgar Stuurt link naar Leefbaarheidsbudget naar Marielle t.b.v. promotie 
onder jongeren. 

24/02/2021 Open 

Rizgar  Stuurt Leefbaarheid & Effect rapportage naar Marielle 24/02/2021 Open 

 


